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Generelt
I den nye stortingsmelding om folkehelse fremheves det at flere modifiserbare
risikofaktorer som lav fysisk aktivitet, usunt kosthold, overvekt, tobakk, og alkoholbruk
fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død i Norge. Vi har dessverre fortsatt
store sosiale og regionale forskjeller i helse og levekår i Norge til tross for et
helsesystem som i stor grad er finansiert av det offentlige.
Det er svært positivt og på høy tid når eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
fremhever at dette er utfordringer som vi kan gjøre noe med i den kommende
folkehelsemeldingen.
Videre er det gledelig at ministeren fremhever at en god og forebyggende
folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen
helse. Gode valg innebærer imidlertid også informerte valg. I dette ligger det at
personer med økt risiko kan mister muligheten til målrettet å forebygge prematur
hjerte - og karsykdom (HKS) fordi de ikke er kjent med sitt blodsukker, kolesterol eller
blodtrykk.
Forbedring av risikofaktorer på befolkningsnivå har hatt stor innvirkning på dødsfall
fra HKS i USA (1) og Norge (2). Viktige risikofaktorer for HKS er forhøyede nivåer av
kolesterol, blodtrykk (BT) og plasmaglukose (3). Global Burden of Disease
(Healthdata.org) har estimert at bedring av diett og identifisering av hypertensjon og
bedre hypertensjonsbehandling er de to viktigste tiltak for å bedre livskvalitet og
forebygge tapte leveår i Norge i dag.
Disse risikofaktorene gir ofte ikke symptomer, og det for eksempel anslått at om lag
halvparten av alle pasienter med type 2 diabetes ikke vet det selv (4).

Fysisk inaktivitet er også en etablert risikofaktor for hjerte- og karsykdom (31). Lav
fysisk kapasitet har nest høyest dødsrisiko etter røyking og ser ut til å være farligere
enn høyt blodtrykk og kolesterol (32).
Klinisk erfaring tilsier at bevisstheten omkring høyt kolesterolnivået kan motivere folk
til kosthold- og livsstil endringer. Bevisstgjøring om fysisk inaktivitet med skritteller
kan motivere til å redusere den fysiske inaktiviteten. Det er tankevekkende at så
mange som 1000 personer dør av HKS før de har blitt 65 år i Norge.
Norge har, gjennom det Europeiske Charteret for hjertehelse, forpliktet seg til å
styrke arbeidet med å forebygge HKS. Her står det skrevet at: "alle barn født i det
nye årtusenet, har rett til en levetid på minst 65 år uten å bli påvirket av hjerte- og
karsykdom som kunne vært forhindret "(7). Norge har i dag bedre muligheter til å
holde dette løftet, da kunnskap om effektiv forebygging av HKS har forbedret seg de
siste 15 årene (3, 8). Man kan estimere kardiovaskulær risiko mer presist enn før,
blant annet på bakgrunn av nye algoritmer for beregning av individuell risiko profil. I
Norge er det utviklet en slik - basert på kjønn, alder, totalkolesterol, blodtrykk og
røykestatus (NORRISK II) (9), som gjør det enklere å identifisere individer med høy
risiko.
Sosiale ulikheter i helse
De tidligere Statens helseundersøkelser ble lagt ned i 2003 og ansvaret for å
identifisere personer med høy risiko ble dermed overført til allmennlegene. Men
allmennleger har normalt ikke et system for screening av deres pasienter. Dermed er
ansvaret for å utføre en vaskulær sjekk overlatt til individene selv (10). Identifisering
av individer med høy risiko krever nå at hver enkelt tar initiativ og bestiller en time
hos lege for å bli undersøkt. Ikke overraskende er kunnskap om helse ulikt fordelt i
befolkningen, noen sjekker sine verdier altfor ofte og noen sjekker dem aldri. For
eksempel, da sjåførene i Oslo taxi for en stund siden fikk tilbud om gratis blodprøve
måtte vi begrense strømmen av interesserte sjåfører til 10 per dag
https://www.duo.uio.no/handle/10852/41516?show=full.
Av 204 presumptivt friske sjåfører som fikk sjekket seg før vi måtte avslutte
undersøkelsen, hadde 13 (6%) diabetes type 2 med gjennomsnittlig (SD) HbA1c
verdi på 7,7% (1,9) og fastende blodglukose på 9,5 (3,2). I tillegg hadde 34 sjåfører
(17%) insulinresistens.
Dette er høye tall. Det er ugunstig at disse tilfeldige sjåførene ikke tidligere var blitt
informert om eller hadde fått undersøkt sitt blodsukker slik at de kunne ha fått
målrettede forebyggende tiltak.
Det er en sosial gradient i fysisk aktivitet. Barn med foreldre med høyere utdanning
har et høyere aktivitetsnivå sammenlignet med barn med foreldre med en lavere
utdanning. Aktivitetsnivået øker også med utdanning blant voksne.

Vi vet lite om hvordan sosial ulikhet påvirkes av å la seg teste. Det er imidlertid data
som viser distinkte forskjeller i bruk av fastlege. Bruk av fastlege er heller ikke en god
metode for helseovervåking fordi det har liten informasjonsverdi om i hvilken grad det
utføres måling av risikoparametere.
De gode refusjonsordningene i Norge kan dessverre bidra til økt sosial forskjell i
behandling av høy risiko fordi kostnadene ved behandling. Når høy risiko er
identifisert, vil bli belastet det offentlige helsevesenet i henhold til refusjonsordninger i
helsevesenet (11). På denne måten kan det oppstå en uønsket sosial ulikhet der
personer med bedriftshelsetjenesten eller en offensiv holdning til fastlege og
helsekontroll vil få mer hjelp over skatteseddelen enn personer som ikke ber om
sjekk. I stortingsmelding 16 (2002-2003) og i rapporten 34 "Folkehelsemeldingen"
(2012-2013) ble det gitt uttrykk for at det er politisk viktig å modifisere det som er
beskrevet som urettferdige, unødvendige og påvirkbare forskjeller (8, 12).
Inflammatorisk leddsykdom
En annen kardiovaskulær høyrisiko pasientgruppe er de med betennelsesaktig
leddsykdom; revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasis artritt. Det er
godt dokumentert at disse pasientene har 1.5-2 ganger høyere risiko for HKS enn
den generelle befolkningen (10,11) en risiko for HKS i samme størrelsesorden som
pasienter med diabetes. Den forhøyete risikoen er relatert til betennelse i tillegg til de
tradisjonelle risiko faktorer for HKS, forhøyet -blodtrykk, -kolesterol, -blodsukker, og
fysisk inaktivitet. Til tross for den forhøyete risikoen for HKS har pasienter med
betennelsesrelatert leddsykdom ingen offentlige organiserte tilbud om forebygging for
HKS.

Screening
Årlige helsekontroller tilbys i en del bedrifter, men såkalt «villscreening» er av mange
funnet å ikke være en kostnadseffektiv metode, for eksempel i den store Inter99
studien (BMJ 2014). I slike villscreenings-studier, som altså omfatter alle personer i
en populasjon, er det vanskelig å påvise noen effekt av screening fordi en stor andel
av populasjonen allerede har sjekket sine verdier. For de som allerede har sjekket
seg er screeningen til lite nytte sammenlignet med dem som får avdekket høye
verdier for første gang. Studier som Inter99 viser derfor at generell screening av alle i
en populasjon ikke er effektivt, til tross for at hver det ikke er tvil om at det å påvise at
en risikofaktor som høyt kolesterol er viktig. I Oslo ble det demonstrert at målrettet
kost og livsstilsråd til middelaldrende menn med høyt kolesterol reduserte risiko for
hjertesykdom og død med mer enn 40% (22). De sunne vanene ga ikke bare livslang
reduksjon i første gangs hjerteinfarkt i intervensjonsgruppen (40) , men også på kreft
(41).
Befolkningsovervåking av risikofaktorer for HKS er implementert i USA gjennom
National Health and Nutrition Examination Survey (13). En lignende tilnærming er
implementert i Finland gjennom FINNRISK (14), og i Norge gjennom geografiske
undersøkelser i Tromsø (15) og Nord-Trøndelag (16). Screening kan generere viktige
data på befolkningsnivå (10).

Utfordringer med screening
Generelt er det flere utfordringer knyttet til screening, som falske positive og falske
negative testresultater, og prediktiv verdi for testen (17). Dette kan føre til
unødvendig behandling med statiner (18). Videre må de etiske implikasjonene av
screening tas i betraktning. Høye målingsverdier kan være uønsket informasjon, som
igjen kan føre til unødig bekymring om ikke den samlede risiko er forhøyet (17). I
tillegg kan gjennomføring av nasjonale screeningsystemer være utfordrende (18, 19)
og kostbart (17). Resultater fra populasjonsstudier har vist at screening som del av et
forebyggingsprogram, kan føre til en reduksjon av risikofaktorer for HKS, og dermed
færre sykdomstilfeller (20, 21), men resultatene er langt fra konsistent (22).

Oppsummering
Det er et viktig å avdekke høyt blodsukker, kolesterol eller blodtrykk for å gi en
målrettet forebygging av sykdom. Villscreening har likevel ikke har vist effekt, vel og
merke etter 5 års oppfølging. Screening av alle (også de som har sjekket seg før) vil
føre til en uttynning av den effekten man ser på de som ikke tidligere er screenet og
får påvist en høy absolutt risiko for HKS. Screening av spesifikke risikogrupper,
derimot, har vist effekt. Tiltak mot fysisk inaktivitet må implementeres i ung alder.

Befolkningsbaserte helseundersøkelser
Legeforeningen har den 20.11.2017 Høringsuttalelse - ny forskrift om
befolkningsbaserte helseundersøkelser, støttet HOD i at det er behov for en egen
forskrift som regulerer befolkningsbaserte helseundersøkelser (ref: 17/6075).
Det er en forskrift som skal favne svært mye og er ment å skaffe oversikt over
befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk
og sosialt miljø.

Hvordan identifisere individer med høy risiko?
Vi vil i denne høringsuttalelsen komme med noen forslag for målrettet for å
identifisere personer med høy risiko der mulighet for forebygging av sykdom er særlig
stor.
1. I Norge er det ca. 25.000 personer med Familiær hyperkolesterolemi. De er
nylig vist at unge personer (25-39 år) med slik mutasjon i Norge har betydelig
økt risiko for å bli innlagt på sykehus med koronar hjertesykdom. Risiko var
gjennomsnittlig (95 % konfidensintervall) økt med 1100% (710-1750) hos
menn og 1730% (960-3120) hos kvinner (23). Personer med slik mutasjon kan
effektivt behandles med generiske og billige statiner fra 10 års alder, men
tilstanden er betydelig underdiagnostisert. Kun en enkel kolesteroltest er

nødvendig for å kunne diagnostisere tilstanden. For hvert år som går uten
behandling skades blodårene med derav følgende økt risiko for HKS.
2. Et ukjent antall personer i Norge har metabolsk syndrom, familiær kombinert
hyperlipidemi eller polygen hyperkolesterolemi som ikke er oppdaget. De siste
fylkesundersøkelsene viste at kolesterol over 8 mmol/L, som i henhold til
retningslinjene fra Helsedirektoratet 2017 krever tydelige tiltak, er ganske
vanlig hos personer i 40-45 års alderen; 2,4% av menn og 1,1% av kvinner
hadde det (24). I Norge er det videre estimert at omkring 150000 personer har
diabetes type 2 uten å være klar over det.
3. I Norge er det ca. 75-100000 personer med betennelsesrelatert leddsykdom
som har forhøyet risiko for HKS og er underbehandlet for HKS. De ser sin
fastlege mindre hyppig enn den generelle befolkningen, som sannsynligvis er
relatert til tett oppfølging hos revmatolog, men som kan resultere i
underdiagnostisering av den forhøyete risikoen for HKS som disse pasientene
har (24-26). Det tverrfaglige NOKAR prosjekt for forebygging av HKS hos
pasienter med revmatisk sykdom målte risikoen for HKS ved 7 revmatologiske
poliklinikker. Sykepleier registrerer blodtrykk og kolesterolverdier i en
elektronisk pasient journal. Risikoen for HKS ble automatisk beregnet og
synliggjort for revmatologen som henviste pasienter med forhøyet risiko til
fastlegen for igangsetting av forebyggende tiltak. Systemet er beregnet til å ta
mindre enn 10 minutter og krever ingen omstrukturering av ressurser. Av de
pasientene som hadde indikasjon for forebyggende tiltak med
kolesterolsenkende og eller blodtrykksenkende medikasjon, fikk kun
henholdsvis kun 36% og 50% det. Av de som fikk forebyggende medikasjon,
var det kun 20 % som oppnådde anbefalte målverdier av kolesterol og
blodtrykk (27). Det er i Norge ca. 20 revmatologiske poliklinikker som bruker
den elektroniske pasientjournalen og som vil kunne utføre en risikovurdering
for fremtidig HKS hos pasienter med betennelsesaktig leddsykdom. En økning
av antall revmatologiske sentere i Norge som utfører risikovurdering av HKS
hos pasienter med revmatisk sykdom vil kunne gi denne høyrisiko
pasientgruppen et bedre forebyggende tilbud av HKS.
4. I Norge er 70% av de voksne utilstrekkelig fysisk aktive. Rundt 10-30% av 9åringer og 50% av 15-åringer var utilstrekkelig fysisk aktive 2005/06 og
2011/12 (33). Inaktive har høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom
sammenlignet med personer som er moderat fysisk aktive (34). Inaktive med
fedme har ekstra stor risiko for hjerte- og karsykdom (35). Fysisk inaktivitet
forårsaker mange unødvendige dødsfall hvert år og er en av de 10 ledende
risikofaktorene for globale dødsfall (36). I USA har man beregnet at 35% av
dødsfallene i koronar hjertesykdom skyldes fysisk inaktivitet. En grunn til at
fysisk inaktivitet har en så stor innvirkning på dødeligheten, er på grunn av
dens prevalens. To ganger så mange voksne i USA er fysisk inaktive enn
røykere. Vi må forebygge fysisk inaktivitet i tidlig alder. Barnehage studier med
intervensjon i de mest utsatte sosioøkonomiske områdene har hatt god effekt
på barns fysiske inaktivitet med redusert skjermtid og økt fysisk aktivitet (37).

Danmark har vist at en times fysisk aktivitet i skolen kan ha hatt effekt på
inaktiviteten og redusert sosiale forskjeller (38). God folkehelse bør starte
allerede før barnet er født, helst før mor blir gravid. Barn født av kvinner med
fedme har økt risiko for HKS seinere i livet. Med økt fysisk aktivitet før og
under graviditet kan denne risiko reduseres.
Det er en betydelig helsegevinst å hente selv med bare litt fysisk aktivitet
kontra ingenting. En norsk studie av pasienter med metabolsk syndrom viste
at den største reduksjonen i dødelighet fantes hos personer som var litt fysisk
aktive sammenlignet med de helt inaktive (39). Blant voksne kan det være nok
med et par minutters regelmessige aktive avbrekk fra skjerm-tid og stillesitting
med positive effekter på bla blodsukker- og insulinnivå.
5. Norge har en tradisjon for dårlig måloppnåelse i blodtrykksbehandling. Dette
er nå i betydelig bedring, men fortsatt har over 50% av de
blodtrykksbehandlede et blodtrykk over 140/90 som er målet for behandlingen.
(www.Tromsøundersøkelsen.no) Dette er grunnen til at Global Burden of
Disease finner at bedre identifisering av hypertensjon og bedre måloppnåelse i
blodtrykksbehandling er et av de to viktigste tiltak for å bedre livskvalitet og
redusere prematur død i Norge pr i dag.
Forslag:
1.Det innføres et system for å identifisere uoppdaget familiær
hyperkolesterolemi, annen dyslipidemi, diabetes type 2 og fysisk inaktivitet i
ung alder.
2. Det anbefales at pasienter med betennelsesaktig leddsykdom får utført en
risikovurdering av HKS i revmatologiske poliklinikker.
Ulike systemer kan benyttes, men det er en klar fordel dersom et system innebærer
en direkte kontakt med fastlegen som uansett oftest vil bli den behandlingsansvarlige
til sist.
En stor utfordring er å få de som aldri har testet seg til å møte. Vi tror at et
invitasjonsbrev fra fastlegen om en gratis helsesjekk vil fungere best for å få tak i
disse.
Det bør etableres en mulighetsanalyse og kanskje noen mindre pilotprosjekter for å
teste verdien av ulike systemer. En slik mulighetsanalyse bør inkludere følgende
varianter:


Det opprettes en ny egen takst for 20 års helsesjekk hos fastlege med et
system for sentral loggføring av resultatene hos Folkehelseinstituttet
som så generer nasjonale tall til hjelp for tiltak målrettet på
samfunnsnivå. Fastlegen har ansvar for oppfølging på individ nivå.
Antas en totalkostnad på NOK 1000 per person (inklusive enkle
laboratorietester) og en årskullstørrelse på 55000 personer og en høy
oppmøteprosent på 90% til fastlege blir den årlige kostnad NOK 50
millioner.





Ved 40 års alder bør de som aldri tidligere har sjekket seg motta et
invitasjonsbrev fra fastlegen med tilbud om en gratis helseundersøkelse
for kolesterol, diabetes og blodtrykk.
Tilrettelegging av risikovurdering for HKS hos pasienter med
betennelsesaktig leddsykdom i revmatologiske poliklinikker ved at alle
20 revmatologiske poliklinikker som er lokalisert i sykehus i Norge får
mulighet til å gjøre dette ved en tilføring av midler i størrelsesorden ¼
sykepleierstilling pr år dvs. (200 000 kr for 20 sentre) = 4 000 000 kr.
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